‘s-Hertogenbosch Zuid
Woensdag 6 oktober regende het de hele
ochtend, het zag er naar uit dat er niet
gewerkt kon worden. Gelukkig viel het mee
en Tryntsje, Rein, Ruud, Joop en Rob (die
weer terug was van vakantie) waren aanwezig. Maar het was wel erg nat overal.
Dus gingen we schoffelen langs het pad dat
eerder met de kantensnjder was voorbewerkt. Dat ging prima (met wat vocht komt
het vaak beter los) en in korte tijd was het
hoofdpad of zoals wij het noemen “het
rollatorpad” een stuk breder. Daarna zijn we

PA NT ER AM AN IET

verder gegaan met het pad rond de

makers om te kijken wat er gedaan moest

heideheuvel omdat het groen aan alle

worden. Dat is de vijver schoonmaken omdat

kanten oprukte. Al met al hebben we toch

er veel afgevallen blad en dode waterplanten

wel met het afgeschoffelde groen 10

in liggen. Die gaan een dikke laag vormen en

kruiwagens afgevoerd zodat we daar voor-

zo gaat de vijver dan langzaam dichtgroeien.

lopig geen omkijken meer naar hebben.

Het is voor ons geen doen om dat handmatig

Soms moet er in ons park iets gedaan

er uit te halen. Verder willen we een deel van

worden waar zware machines voor nodig

de bloemenweide afgeplagd hebben en egaal

zijn. Dan kunnen we een beroep doen op de

gemaakt om er een nieuw bloemenmengsel

gemeente. Daarom kwam Gert-Jan van

in te kunnen zaaien. Dit hebben we in het

Oorsouw met iemand van de firma Ploeg-
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loop je met de maaier compleet vast. Die
Braam moest dus eerst uitgestoken worden
–Anne ging er mee aan de slag- en verwijderd. Toch lukte het om het deel rond het
muurtje gemaaid te krijgen en het maaisel
gedeeltelijk af te voeren.
Woensdag 20 oktober konden we weer verder gaan met de heideheuvel maaien. De
oppervlakte daarvan is een stuk groter dan
van de bloemenweide dus hebben we daar
meer werk aan. We hebben nu ruim de helft
gemaaid maar dat is ook al afgevoerd. De
lage waterkanten aan de Zuiderplas worden
VL IEG EN ZW AM

GR OT E KA LE INK TZ WA M?

verleden wel eens gedaan wat heel zwaar
werk was en het resultaat niet bepaald om
over naar huis te schrijven.
Op woensdag 13 oktober was het droog
zodat er weer gemaaid kon worden. De hele
bloemenweide is nu gemaaid en het maaisel
afgevoerd. Daarna was het de beurt aan de
heideheuvel omdat de Blauwe Knoop was

ZWARTE

TA MM E KA ST AN JE

ZO SC HE RP VA N BU ITE N
ZO ZA CH T VA N BIN NE N

uitgebloeid. Dat viel nog niet mee omdat
er langs de kant flinke Braamstuiken waren
ontstaan. Nu heeft Braam de vervelende
eigenschap dat de takken die op de grond
komen daar weer in vast gaan groeien. Dan
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zo flink opgehoogd. Voorheen werd het park

Sjef, Tryntsje en Rob aanwezig. Toch hebben

in oktober gemaaid maar dan moesten we

ze met hun vieren het maaien van de heide-

nog alles afvoeren. Daar waren we soms in

heuvel afgemaakt en opgeruimd. Ze hadden

december nog mee bezig. Dan was het blad

er prima weer bij zodat het prettig werken

al van de bomen gevallen en kwam er ook

was. Maar -zoals hiervoor al opgemerkt -

nog eens bij dat hoe langer het blad ligt hoe

als alles nat is wordt het zwaarder en moei-

zwaarder het wordt. Er is nu in deze tijd nog

lijker. Zo zitten we met het maaien ondanks

niet veel blad gevallen, waarschijnlijk komt

2 dagen dat er niet gemaaid kon worden

dat omdat er nog niet veel nachtvorst is ge-

toch aardig op schema voordat het blad gaat

weest.

VL IEG EN ZW AM

vallen.

De laatste werkmiddag waren alleen Nico,
GE WO ON EL FEN BA NK JE
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